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چکیده

هدف از انجام این پژوهش ،بررسی وضعیت بازاریابی آموزشهای فنااوری االعاااو ویاژا باانوات اسااات مازنادرات
بود.جامعه مورد مطالعه ،شامل االعااو مرتبط با زنانی است که الی سالهای  2931الی  ،2931آموزشهای فنااوری
االعااو را در ادارا کل آموزش فنی و حرفهای اساات مازندرات را گذراند .آمار مذکور از واحد مشاورا و رهگیری
اشاغال ادارا کل آموزش فنی و حرفهای مازندرات ،االعااو زنات شاغل آموزش دیادا در حاوزا فنااوری االعاااو
مورد رصد قرار گرفاند .در مرحله بعد با اسافادا از نظراو  05نفر از خبرگات؛ تجزیاه و تللیال  SWOTدر راسااای
بازاریابی آموزشهای فناوری االعااو بانوات اساات مازندرات انجام گرفت .یافاههای تلقیق با در نظر گرفان ماتریس
ارزیابی اوامل داخلی و اوامل خارجی؛  1راهبرد اصلی در کنار  0سیاست ارائه گردید؛ این راهبردها شامل :راهبارد
 :2توسعه آموزش دوراهای جدید مهارو ملوری فناوری االعااو (همراا با سیاستهای اجارای دوراهاای جدیاد
آموزشی برای فناوری االعااو ویژا بانوات و تدوین برنامه درسی دوراهای کوتاا مدو در حوزا فناوری االعاااو
در مازندرات)؛ راهبرد  :1توسعه فرهنگ و آموزش کسب و کار اینارنای (همراا با سیاستهای در نظارگفان ملااوای
پیاداسازی دوراهای آموزشی کارآفرینی در
اشاغال بازار فناوری االعااو در کاب درسی دورا ماوسطه اول و دوم ،
فناوری االعااو و برنامه ریزی املی صدا و سیما از ورود بانوات به بازار فناوری االعااو) بودند.
واژگان كلیدي

آموزش ،فناوری االعااو ،اشاغال
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.این مقاله برگرفاه از الرح پژوهشی میباشد که با حمایت مالی ادارا کل فنی و حرفهای اساات مازندارت انجام شدا است.
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مقدمه

جهات امروز ،جهانی با تلوالو اظای اسات و تراور آینادا ،بادوت حمایات فنااوری االعاااو و
ارتباالاو ،امری غیرممکن به نظر میآید ( .)Punie et al., 2006نیکولز ( )Nichols, 2008معاقد
است ترکیبهای گوناگوت تکنولوژیهای نوین با یاددهی و یادگیری اساساً بخشی از الوم تربیاای
دانش بنیاد است .باا ورود جواماب باه ارار داناش ،نهااد آماوزش از نخسااین نهادهاایی اسات کاه
دساخوش تغییراو اساسی شدا و به انوات یک پارادایمی جدید ،این حوزا را مالول ساخاه است
) .(Khalkhali, Moradi &Amuei, 2008در سرتاسر جهات ،فنااوری االعاااو و ارتباالااو در
حال ایجاد انقعبی نوین است که ظرفیتهای تازا و چشامگیری در ملادودا داناش بشاری ایجااد
نمودا و ابزارهایی به وجود آوردا که ماهیت کار و زندگی را دساخوش تغییار سااخاه و تلاوالو
گسارداای در تمام ارصه های اجاماای و اقارادی بشریت باه دنباال داشااه اسات کاه البااه بخاش
آموزش و یادگیری خروصاً آماوزشهاای مهاارو ملاور نیازاز تارآیرآت باینرایب نباودا اسات
اینگونه آموزشها از ترآیرگاذاری اقاراادی -اجامااای مهمای برخاوردار
( .)Karimpur, 2004
است ،چرا که معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابب انسانی است کاه گااا ممکان اسات ،باه
الور مساقی به اشاغال مربوط نبودا و افراد را در انجام فعالیاتهاایی تواناا ساازد کاه مایتواناد ،باه
کاهش هزینهها و افزایش کیفیت زندگی منجر شود .در ارر حاضر باا باهکاارگیری فنااوریهاای
مدرت االعااتی ،سرات ارایه آموزشها باال رفاه و مطالب بیشاری در مادو زماات کوتاااتار قابال
اناقال است .ه چنین ،تربیت نیروی ماهر و ماخرص به کمک فناوری االعاااو ناه تنهاا نیازهاای
حرفهای جامعه را ترمین میکند ،بلکه با بهراگیری از انعطافپذیری ذاتی فناوری جدید ،میتواناد،
بااه ساارات ساااخاار خااود را بااا نیازمناادیهااای جدیااد حرفااهای جامعااه تغییاار دهااد & (Dolai

) .Darvishzadeh, 2001امروزا ،جهات فراصنعای نیازمند به آماوزشهاای فنای حرفاهای خاصای
بودا تا مهاروهای الزم برای افراد مهیا گردد؛ باه هماین دلیال ویژگایهاای تقاضاا بارای خادماو
آموزشیفنی و حرفهای تغییر یافاه و تلت ترآیر اوامل زیادی از جملاه اوامال اجامااای-اقاراادی
ماایباشااد .از الرفاای ،دانااش کااارآفرینی بااه شااکلهااای تخرر ای ،بااه ساارات در حااال تغیی ار و
انعطافپذیری است؛ که در این دانش کاارآفرینی؛ آماوزشهاای فنای -حرفاهای بایاد بیشاارمورد

توجه قرار گیرد چرا که به انوات یک دارایی اقارادی سودآور شاناخاه شادا اسات ( Rudenko,

 .)Morosova &2015سااازمات آمااوزش فناای وحرفااهای ،در واقااب مهمااارین کااانوت مهااارتی و

تحلیل بازاریابی آموزشهای فناوری … 36/

کاربردی کشور و مرتبط با سازمات بین المللی کار بودا و به دلیال رساالت قاانونی خاود در فاراه
کردت زمینه آماوزش و مهاارو آماوزی همگاانی و اشاااه فرهناگ کاار و کاارآفرینی از جایگااا
ویژهای برخوردار است) .(Sazegarnejad, 2003در همین راساا ،یکی از مهمارین آماوزش فنای
و حرفهای؛ آموزشهای فناوری االعااو میباشد؛ فناوری االعااو از جملاه فنااوری هاای حاائز
اهمیای است که در تمام ابعاد زندگی بشر و به ویژا فرصتهای شغلی ترآیر بسزایی گذاشااه اسات.
اهمیت آت به حدی است که در بسیاری از کشورها از در حوزا فناوری های راهبردی قارار گرفااه
است .همچناین ا نقاع صانعای چهاارم کاه تلات اناوات انقاع دیجیااالی از آت یااد مایشاود،
فرصتهایی جدی را در اخایار کشور ایرات قرار دادا است .مه تارین چاالش دنیاا مواجهاه باا ایان
تغییراو و تلوالو در بازار کار بهویژا برای زناات اسات .اماروزا ناوآوری در کناار اوامال سانای
نیروی کار قرار گرفاه و با بهراوری ،فرصات هاای جدیاد شاغلی را فاراه کاردا اسات .اگار ایان
تلوالو را به درسای مدیریت شود ،مای تاوات کمبودهاای موجاود در ایان زمیناه را جبارات کارد.

درحال حاضر بیش از  95درصد از مشاغل مدیریای و ردا باالی کمپاانی هاای فنااوری االعاااو،
ماعلق به زنات است و این شرکتها اساراتژیهای بلند مدتی برای تسهیل فرصاتهاای برابار شاغلی
به منظور افزایش مشارکت زنات تدوین اتخاذ کردااند .در ایرات نیز ،براساس مادا  44قانوت اساسی،
تولیگری آموزشهای غیر رسمی بر دوش سازمات آموزش فنی و حرفهای کشور گذاشااه شادا و

این سازمات بیش از چهار دهه است که در این حوزا مشغول به فعالیت میباشد .تلوالو سااخااری
اخیر از سوی سازمات ،موجب توجه ماولیات امر به ارایه آماوزشهاای جاامب باا توجاه باه الگوهاای
معابر جهانی شدا است ).(Niroomand et al., n.d.
از الرفی ،یکی از مهمارین معیارها جهت سانجش درجاه توساعه یاافاگی یاک کشاور ،میازات
اهمیت و ااابار زنات در آت کشور است.اکنوت نگاا جهات ،بیشار به سوی زنات معطوف شدا اسات،
زیرا امروزا  ،برای تلقق توسعه اجاماای ،تساریب فرایناد توساعه اقاراادی و ملقاق شادت اادالت
اجاماای ،چنانچه به زت بهانوات نیروی فعال و سازندا نگریساه شود ،قطعااً تارآیر بسایاری در روناد
توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی آت جامعه خواهد داشت .بنابر این یک جامعاه توساعه
یافاه بر اساس مشارکت هر چه فعال تر زناات در اماور اقاراادی ،سیاسای و اجامااای تشاکیل شادا
است .در جوامب پیشرفاه و توسعه یافااه ،حضاور زناات در تماام ارصاههاا مارآر اسات .باهویاژا در
ارصههای مخالف فعالیت اقارادی که ترآیر بسیاری بر روند توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی


 /33فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال دهم /شماره اول /پاییز 1631

انسانی جامعه دارد .در اقاراد جهانی ،با مکانیزا شدت تولید بعد از انقاع صانعای ،دیگار ،قادرو
جسمانی ،اامل تعیین کنندا بارای انجاام بسایاری از اماور ،باه حساا نمایآیاد .در ایان میاات ،در
بسیاری از جوامب ،خروصاً در کشورهای در حال توسعه ،هنوز زنات جایگاا خاود در فعالیاتهاای
اقاراادی را کساب نکاردااناد ).(Safakish & Fallah Mohsen Khani, 2016در چناد ساال
گذشاه ،مطالعاو ماعددی در مورد تجزیه و تللیل موقعیت زنات در سطوح منطقاهای ،ملای ،میازات
اشاغال آنات و اوامل بازدارندا فعالیت زنات ،نگرش ها وتمایعو زنات و نقش زنات در توسعه انجاام
شدا است که سعی در آمادا سازی افکار امومی ملتها ،سیاستگذارات وبرنامهریزات جهات حال
مشکعو مربوط به دستیابی زنات به اشاغال بیشار را داشاه است .ازآنجایی کاه در بررسای اوامال
مرآر بر توسعه اقارادی اجاماای کشورها ،توجه به نیاروی انساانی و تخراص مطارح اسات ،لاذا،
سخن از اشاغال زت و رابطه آت با توسعه نیز امری ضروری است ) .(Anonymus, 1996برای گاام
برداشان در مسیر توسعه باید باوات از نیروی کار انساانی ااا از زت و مارد باه نلاو احسان اساافادا
کرد .امروزا دنیای مدرت با پدیداها یی نظیار مااهوارا و سیساا رایاناه باه قادری کوچاک باه نظار
میرسد که گویی برای رشد و تکامل بشری کافی نیست .پیشرفت تکنولوژی به رغا فوایادی کاه
برای ترقی زنات در جوامب اروپایی داشت بااث ایجاد رقابتهایی بین آنها شدا است کاه گااا ایان
رقابتها به سود آنها نیست .از سوی دیگر وجود رایانه و پست الکارونیکی و اینارنات باااث شادا
که زنات بدوت نیاز به خارج شدت از منزل به فعالیت و کار بپردازند .بسیاری از زنات به دنبال مشااغل
نیمه وقت هساند تا باوانند ه مشکعو اقارادی شات را برالرف کنند و ه وقت بیشااری را بارای
رسیدگی به خانه و خانوادا اخاراص دهند .زنات امروزا با توجه به آگاهیهاا و مهااروهاایای کاه
کسب کردااند میتوانند حای در ترمی گیریهاا ی مها  ،ماردات را یااری دهناد .هماات الاور کاه
مشاهدا میگردد وجود زنات در مجالس و پارلماتها نقطه امیدی است برای آیندا که زنات خاود را
دست ک نگیرند و برای داشان آینداای بهار و مثبتتر تعش کنند و باا توجاه باه ایان مسارله بایاد
دانست که فاصله اسافادا و بهرامندی از تکنولوژی بین مردات و زنات روز به روز کاهش ماییاباد و
اهمیت حضور سازندا زنات در اجاماع بیشار احساس میشود .بایتردیاد چاالشهاای ناوین کاه در
ارصه حضور زنات و مشارکت آنها در صنعت ،اجامااع ،سیاسات ،اقارااد و غیارا باهوجاود آمادا
نیروی بالقواای است که به راحای میتوات در جهت رشد و ارتقای جامعه از آت بهرابارداری بهیناه
شود .به این منظور اعوا بر ارتقای سطح آگاهیهای زنات در ابعاد مخالف میتوات به رفب مواناب و
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تشویق فعالیتهای اجاماای ،فرهنگی ،سیاسی و اقارادی زنات همت گماشت .در این خروص باا
بررسی شناخت مشکعو و موانب فراروی زنات بایسای به رفب آنها مباادرو نماود .ملادودیتهاای
فرهنگی در مورد زنات در ابعاد گوناگوت در حقیقت ریشههاای اوامال مرباوط باه تقسای جنسایای
مشاغل است ،که بر به کارگماری زنات ،سطح شغلی آنات در هنگام ورود به کاار ،ارتقاای آناات باه
سطوح باال و پایین بودت سطح آموزش زنات و سایر ملرومیتهایی از این دسات تارآیر مایگاذارد.
همه این ملدودیتهای فرهنگی از جایی نشرو میگیارد کاه در الاول ساالیات ماماادی در اذهاات
مردمات شکل گرفاه و رسوخ کردا است .زدودت تفکرهایی که نابرابریها و تبعای

هاای جنسایای

را دامن میزند نیاز به صبر و شکیبایی و سیاسات گاذاریهاای دقیاق آماوزشهاای مسااقی و غیار
مساقی و حرکتهای جمعی مداوم و مسامر دارد .تغییر نگرشهاا نسابت باه زناات نیازمناد اصاعح
دیدگااها ،وضب قوانینی مفید و کارآمد به ویژا در خروص اساالکام خاانوادا و حفای کیاات آت،
توجه به ویژگیهای مثبت املکرد زنات در امور مخالف ،ارایه الگوی کارآمد و منطباق باا ماوازین
اسعمی و تعالی دینی از زنات موفق و توانمند و ارزیابی ناایج سودمند حضور آناات در ارصاههاای
گوناگوت جامعه از جمله رااهایی است که میتواند به بهبود وضعیت کمک شایات تاوجهی نمایاد.
در این میات ،تقویت زمینهها ی فکری در میاات زناات ،بهاا دادت باه شارت و منزلات و توانمنادیهاای
ایشات همراا با افزایش االعااو در زمینهها ی حقاو اجامااای ،سیاسای باه منظاور گاام نهاادت در
مسیر پیشرفت و ترقی در احراز سمتهای مخالف در ساطوح بااال از ضاروروهاای دیگار در ایان
مورد به نظر میرسد ( .)Monfaredrez & Vakili, 2009زنات فعالیتهای مخالفای را در خاناه و
در خارج از خانه دارند .چنانچه کار را در معنای معمول آت ،هر نوع اشاغالی که پاداش مالی بار آت
مارتب باشد ،بدانی بسیاری از فعالیتهای زنات در این مقوله نمیگنجد ،زیارا پااداش ماالی نادارد.
لذا با توجه به اینکه زنات بخش اظیمی از فعالیتهای داخل خانه را انجام مای دهناد و در صاورتی
که این کارها به بیات اقارادی سنجیدا میشد ،هزینه باالیی را بارای خاانوادا باه وجاود مای آورد،
ولی به هر حال امروز این فعالیتها جزو کار و اشاغال به معنای معماول آت نیسات.فعالیت زناات در
روسااها به الور معمول همیشه انجام شدا است .در شهرهای قدیمی ،زنات اعوا بر کارهای مرباوط
میپرداخاند و
به خانه ،به مشاغلی چوت خیاالی ،آرایشگری ،مامایی ،قالیبافی وکارهای دسای سنای 
یا به صورو خدمه در خانههاای دیگارات باه کاار مشاغول بودناد .بعاد از انقاع صانعای و ایجااد
کارخانهها و کارگااهای مخالف ،سرمایه دارات به دنبال نیروی کار ارزات بودند و زنات بهارین ایان
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میآمدند .به خروص در صنعت نساجی زناات بیشاار از بقیاه صانایب حضاور پیادا


کردند .ک ک زنات به دسامزد نااادالنه و کار زیاد خود معارض شدا و گرواها و اتلادیههایای را
تشکیل دادند تا در برابر شرایط نابرابر کار و تبعیضاو موجود مبارزا کنند .(Tavasoli & Rafiee

) Khoonani, 1998ادم تخرص و پایین بودت سواد زنات و فقدات تجربه کاری باااث شاد آناات
بیشار به سوی کارهایی که نیروی غیرماخرص نیاز داشت ،روانه شاوند .بخاش خادماو تاا حادی
پذیرای این نیروها گردید .تمرکز در این بخش ،برای زنات شانس کمار برای یاافان شاغل باه دلیال
رقابت بیشار را به دنبال داشت .یکی از مشاکعتی کاه زناات در هماه جواماب باا آت درگیار هسااند،
مسرولیت پرورش فرزندات و ادارا امور خانه می باشد .به واسطه این مسئله آنات امکات دسارسای باه
تخرصها و آگاهیهای سطوح باال را کمار دارند و همچنین زمانی را کاه مای توانناد در شاغل و
حرفه خود صرف نمایند ملدود می باشد .بنابراین به مشاغلی روی آوردند که ه نیاز به تخراص
باال نداشاه باشد و ه وقت کماری را بیروت از خانه صرف کنند .آناات نسابت باه ماردات از اوقااو
فراغت ک ماری برخوردارناد زیارا باه ملا

تماام شادت وقات کاار در بیاروت ،خاود را باه منازل

میرسانند تا به مراقبت از بچهها و رسیدگی به امور منزل بپردازناد .شارایط ناابرابر کاار بارای زناات

نسبت به مردات چه از جهت اساخدام ،و چه دسامزد و امکات ارتقای باه ساطوح بااالتر ،باااث مای
شود اشاغال زنات ویژگیهایی داشاه باشد که با توجه به ساخاار فرهنگی اقاراادی و اجامااای هار
جامعه فر میکند ) .(Bilali, Sayah & Mohebbi, 2015اتلادیه اروپا پیشبینی کردا تا پایاات
سال  1515بیش از  ۰55هزار فرصت شغلی در بازار کارفناوری االعااو بهوجود خواهاد آماد کاه
نیروی کار مربواله برای اساخدام را پیدا نخواهد کرد .در همین مدو مشاابه ،بارآورد وزارو کاار
آمریکا حاکی از ایجاد  2/4میلیاوت شاغل فنااوری االعاااو در ایان کشاور خواهاد باود و اناظاار
میرود این رق در کانادا به  12۰هزار فرصات شاغلی برساد .باه ایان ترتیاب ،ایان صانعت نیازمناد
اساااخدام الیااف گسااارداای از اساااعدادهای جدیااد در ایاان زمینااه اساات .بااا ایاان حااال تعااداد
دانش آموخاگات در حوزا ریاضی ،مهندسی ،ملاسباو و دیگر الاوم مربوالاه کاافی نیسات و ایان
تعداد در میات دانش آموخاگات فنی زت به مراتب کماار اسات .فقادات زناات جاوات جاذ شادا در
رشاههای فناوری االعااو در شرکتهای و سازماتهای دولای حوزا فناوری االعااو در سراسار
جهات بازتا داشاه است .فناوری االعااو در حالحاضر و بهویژا در ساطوح ارشاد تلات تسالط
مردات بودا و زناات اغلاب در ساطوح پاایین و کارهاای ساادا فعالیات دارناد .الیاف گساارداای از
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سازماتها و شرکتها به این نایجه رسیدااند که افزایش مشاارکت زناات در موقعیات بااالتر اآاراو
مثبای در املکرد مالی دارد ،در حالی که آنهایی که از تنوع نیروی کاار چشا پوشای مایکنناد باا
ریسک کمبود نیروی کار مواجه میشوند .شرکتهای فنااوری االعاااو باه دلیال افازایش مناافب
دسایابی کسب و کار خود به دنبال جذ و ارتقای زنات و تناوعبخشای باه نیاروی کارشاات هسااند
( .)Aziz Mohammadpour, 2017حمایت از آموزش دخاارات در بخاش فنااوری االعاااو در
راساای اهداف توسعه پایدار سازمات ملل مالد برای دساایابی باه براباری جنسایای و توانمندساازی
تمام دخارات از الریق فناوری االعاااو و ارتباالااو اسات .هادف ناهتنهاا اشااغال زناات در بخاش
فناوری االعااو بلکه نجاو آنها از فقر نیز هست .ایجاد تعادل نسابی جنسایای بارای فرصاتهاای
شغلی در سطوح میانی و باالتر میتواند سکوی پرشی برای دسایابی زنات باا اسااعدادتر باه پیشارفت
و توسعه سرمایه انسانی باشد) .(Monfaredrez&Vakili, 2009در هماین راسااا ،اخاوات صاراف
وآراساااه ) (Akhavan&Arasteh, 2006در پژوهشاای ،کااارآفرینی زنااات و فن ااوری االعااااو
وارتباالاو را مورد مطالعه قرار دادناد .نااایج پاژوهش ،نشاات داد ،فنااوری االعاااو و ارتباالااو
تلوالو زیادی در کلیه فعالیتهای اجاماای ،از جمله ،کارآفرینی به وجود آوردا است .بنابراین،
کارآفرینی الزمه توسعه فناوری االعااو و ارتباالاو و توسعه این فناوری بسار کاارآفرینی اسات.
تایپو و آراین) (Tipu & Arain, 2011در پژوهش خود باه بررسای مادیریت اوامال موفقیات در
رویکرد رفااری کارآفرینی پرداخاهاند .رویکرد ماورد مطالعاه باه منظاور تجزیاه و تللیال شارایط
واقعی زندگی ،بهمنظور بهدست آوردت بینشی در مورد شناخت کاارآفرینی و اقاداماو مرباوط باه
اواماال موفقیاات اناخااا شاادا اساات .یافاااه هااا نشااات داد کااه اکثاار پاسااب دهناادگات بااه اواماال
برنامهریزی ،مدیریت ریسک ،آموزش ،شبکه ،مدیریت منابب انسانی و مدیریت

موفقیتهایی مانند:
امور مالی اشارا کردااند .پژوهشی توسط آماگادا( )Amagada, 2006با اناوات «بررسای نیازهاای
مهارتی و روشهای مهاروآموزی با اسافادا از فناوری االعاااو در کاابخاناههاای صانعت نفات»
انجام شد که یافاهها نشات دادند که معمولترین روش نیازسانجی باا اساافادا از فنااوری االعاااو،
روش مشاوری درونی است .گاسکو و همکاارات ( )Gasco et al., 2004پژوهشای باا اناوات «اآار
فناوری االعااو در مدیریت منابب انسانی از الریق آماوزش الکارونیکای در کشاور اساپانیا» انجاام
دادند و به این نایجه رسیدند که برای گسارش و پیشرفت آموزش الکارونیکی به انوات راهی بارای
تطبیق آموزش با فرهنگ کساب و کاار جدیاد سارمایه گاذاری کناد .بااروا ( )Barwa, 2003در
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پژوهش خود تلت انوات «ترآیراجرای الرح آموزش شروع کسب و کار شاما2در زناات کاارآفرین
ویانام» در یک تلقیق پیمایشی انجام شدا به بررسای تارآیر اجارای ایان الارح توساط ساازمات باین
المللی کار 1بر روی زنات کارآفرین در ملیط روسااایی اساااتهاای ویاناام کاه در دورا ساالهاای
 1555تا  1551آموزش دیدااند ،پرداخاه است .یافاههای این گزارش نشات دادکه آموزش «شاروع
کسب و کار شما» در ویانام تا به حال ترآیر مثبت بار زناات در منااالق روسااایی دردوساطح :کساب
وکار (افزایش خریدوفروش ،رونق کسب و کار و درآمد ،اشااغال و ساایرجنبههاای کساب و کاار
زنات) و اجاماای( :افزایش اااماد به نفاس زناات وتواناایی ترامی گیاری) داشااه اسات .زناات کاه
درآموزش این الرح شرکت کردندگزارشهایای مبنای افازایش در فاروش ،درآماد وکساب پاول
اضافی برای مخارج خروصای ارایاه دادااناد .نزدیاک باه  39درصاد از شارکت کننادگات اظهاار
داشاندکه املکرد کسب و کار آتهاا باه الورقابال معحظاهای بهباود یافااه اسات .نزدیاک باه 43
درصدتریید نمودند که پس ازشرکت در آموزش ،درآمد شخری آتها برای هزینههای خروصای
افزایش یافاه است .آموزش به زنات فرصت شبکه سازی باا زناات دیگار و افازایش ااامااد باه نفاس
خودرا دادا است .حدود  35درصد ترییدکردندکه آتها اااماد به نفس بیشااری در انجاام کساب و
کارخود نسبت به قبل ازآموزش دارند ۰5 .درصاد احسااس ااامااد باه نفاس بیشااری در مادیریت
امورمالی خود ،و  91درصد اداا کردندکه احساس مساقلتری درترمی گیریهای خود دارند.
اگر چه زنات ،اعوا بر وظایف خانوادگی ،نقاش فعاالی در پیشارفتهاای اجامااای و توساعه
پایدار دارند ،اماا در کشاور ایارات بیکااری زناات بااالتر از ماردات مایباشاد و باه تباب آت در اسااات
مازندرات اعوا بر مسایل فرهنگی جامعاه؛ زناات مازنادرات نیازمناد مهااروهاای الزم خروصااً در
حوزا فناوری االعااو برای اشاغال در بازار کار اساات میباشند ( .)Rostami, 2004بناابراین ایان
پژوهش به دنبال پاسخگویی به سراالو زیر میباشد:
 .2وضعیت موجود آموزشهای فناوری االعااو بانوات اساات مازندرات چگونه است؟
 .1راهبردهای املیاتی در راساای توسعه و کاربردی شدت آموزشهاای فنااوری االعاااو
ویژا بانوات اساات مازندرات کدام است؟

1..SYB: Start and Improve Your Business
2..ILO: International Labour Organization
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روش

نظر به اینکه پژوهش حاضر درصدد بررسی وضعیت و ارایه راا کاار باه ادارا کال آماوزش فنای و
حرفهای اساات مازندرات در راساای بهبود آموزشهای فناوری االعااو بودا است تاا باا اسااناد باه
این پژوهش ،برنامهریزی های مرتبط در جهات هار چاه بهاار شادت کیفیات آماوزشهاای فنااوری
االعااو در جهت بهبود وضعیت اشاغال زنات اسااات مازنادرات صاورو پاذیرد ،لاذا یاک تلقیاق
کاربردی و از نوع توصیفی است.
جامعه مورد مطالعه ،شاامل االعاااو مارتبط باه کلیاه زناات آماوزش دیادا موجاود در ادارا کال
آموزش فنی و حرفهای در اساات مازندرات میباشد که در بین ساالهاای  2931الای  ،2931حاداقل
یکی از دوراهای آموزش فناوری االعااو را در یکای از مراکاز آماوزش فنای و حرفاهای اسااات
مازندارت گذراندا باشند .مبنای ملاسبه تعداد زنات آموزش دیدا ،آمار آبت شدا در پورتاال جاامب
سازمات آموزش فنی و حرفهای کشور است کاه آماار و االعاااو کلیاه آماوزش دیادگات از بادو
ورود به دوراها در این پورتال آبت میگردد .االعااو مربواله از پورتاال جاامب ساازمات آماوزش
فنی و حرفهای اساات مازندرات در سال  2939اساخراج گردید .در مرحلاه بعاد ،باا اساافادا از آماار
موجود در واحد مشاورا و رهگیری اشااغال ادارا کال آماوزش فنای و حرفاهای مازنادرات ،نسابت
اشاغالزایی دوراهای آموزشی فناوری االعااو اساخراج شد .جامعه مورد بررسی در این پژوهش

مورد سرشماری قرار گرفت .به این معنی کاه کلیاه آماار و االعاااو مارتبط باا شارکتکننادگات

دوراهای آموزش فناوری االعااو اساات مازندارت و واحادهای تابعاه آت و تعاداد زناات آبات ناام
شدا در واحد مشااورا و رهگیاری اشااغال ادارا کال آماوزش فنای و حرفاهای مازنادرات ،در باین
سالهای  2931الی  2931مورد بررسی قرار گرفت.
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یافتهها

سؤال اول پژوهش :وضعیت موجود آموزشهای فناوری االعااو بانوات اساات مازندرات چگوناه
است؟

میباشد.
جدول  2توصیف وضعیت آبت نام شدگات آموزشهای فناوری االعااو اساات 

جدول  .1توزیع تعداد کل کارآموزان ثبت نام شده برای آموزشهای فناوری اطالعات از سال  1632تا 1633

تعدادکارآموز ثبت نام شده در سال

تعدادکارآموز زن ثبت نام شده در سال

1633

1632

1636

1636

1636

1633

فنآوری االعااو 2431 1۰09 9230 1391 953۰ 19۰۰

2990

2904

2۰50

204۰

گروه

1632

1636

جمب کل

1636

1636

۰99۰

24494

بر اساس جدول  2مشخص است که تعداد کل کارآموزات آبت نام شدا برای فعالیتهای فناوری
االعااو از سال  2931تا سال 2931؛ به تعداد 24494نفر بودا که  ۰99۰نفر آت معادل 09/15
درصد آت ،از زنات اساات مازندرات بودند.
بیشارین تعداد کارآموز زت آبت نام شدا در فعالیتهای فناوری االعااو ،در سال 2930؛ به تعداد
2۰50نفر بودند.
جدول  .2توزیع و درصد فراوانی جامعه زنان شاغل آموزش دیده در فناوری اطالعات استان مازندران از سال
 1632تا سال1633

گروه

تعداد اشتغال

تعداد آموزش دیده

نسبت اشتغال

یافتهازآموزشدیده

1633 1636 1636 1636 1633 1636 1636 1636 1636 1636 1636 1632

فنآوری
االعااو
جمبکل

2۰50 2904 2990 2431
1935

1۰

20

1
15

20

2/3

5/2

5/5۰

1121

5/5۰
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با توجه به جدول  1مشخص است که از سال  2931تا 2930؛ تعداد زنات آموزش دیدا برای
آموزشهای فناوری االعااو یک روند صعودی داشاه است .الی رغ افزایش در تعداد زنات
آموزش دیدا در حوزا فناوری االعااو ،در الول چهار سال فقط  1/2درصد آنات اشاغال پیدا
کردند.
سؤال دوم پژوهش :راهبردهای املیاتی توسعه آموزشهای فناوری االعااو ویژا باانوات اسااات
مازندرات کدام است؟
راهبردهای قابل قبول با در نظر گرفان نقاط قوو ،ضعفها ،فرصتهاا و تهدیاداو و باا رویکارد
آموزش هایی که منجر باه اشااغال باانوات اسااات مازنادرات شاود ،ارائاه مایگاردد .فرآیناد اناخاا

راهبردهای قابل قبول آموزشهای فناوری االعااو ویاژا باانوات اسااات مازنادرات در دو گاام زیار
انجام گرفاه است:
اولویتهاي اجرایی :تعیاین وضاعیت موجاود اشااغال باانوات

الف) تشکیل ماتریس راهبردها و
اساات در حوزا فناوری االعااو با اسافادا از ماتریس یاد شدا براساس امایازحاصل ازنقاط ضعف،
قوو ،فرصتها وتهدیدها حاصل شدا است.
ب) انتخاب راهبردهاي قابل قبول :موقعیت خاص جغرافیایی مازندرات درماتریس راهبردها ودر
نظرگرفان اولویتهایی که آموزشهای فنااوری االعاااو مایتواناد بازاریاابی الزم بارای اشااغال
بانوات اساات مازندرات داشاه باشد.
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جدول  .6ماتریسارزیابی عواملراهبردی داخلی (نقاط قوت و نقاط ضعف) برای آموزش فناوری
اطالعات به بانوان
عوامل راهبردی داخلی

ردیف

وزن
()1-2

امتیاز وضع
موجود
()6-1

امتیاز
وضعدار


نقاط قوت
2

تعداد زیاد مراکز آموزش فناوری االعااو در اساات

5 /3

4

5/91

1

وجود تعداد دانشگااها و مراکز آموزش االی زیاد در اساات

5 /3

4

5/91

9

حضور زنات در مراکز آموزشی

5 /۰

9

5/14

4

ظرفیتهای مطلو در صنایب اساات که وابساگی به فناوری االعااو

5 /1

9

5/2۰

دارند
0

افزایش ایجاد کارگااهای فناوری االعااو از سال  2931تا کنوت

5 /۰

9

5/14

1

حضور بانوات اساات در ارتباط تنگاتنگ فناوری االعاااو باا مشااغل

5 /9

9

5/1۰

خدماتی ،فرهنگی ،صنعای و کشاورزی اساات و حضور فعال بانوات
9

اعقه زیاد بانوات به فناوری االعااو و اشاغال در این بخش

5 /9

4

5/21

جمب قووها

5/05

14

21/55

نقاط ضعف
2

ادم توجه ویژا مسئولین به بازار آموزشهای فناوری االعااو برای

5 /۰

4

5/91

بانوات
1

کمبود تجهیزاو آموزشی فناوری االعااو برای بانوات در ردا هاای

5 /9

1

5/24

مخالف سنی
9

ادم اشاغال پایدار بانوات در فعالیتهای فناوری االعااو

5 /3

9

5/19

4

اشاغال بسیار کمرناگ باانوات اسااات در بخاشهاایی کاه باا فنااوری

5 /3

9

5/19

االعااو ارتباط زیاد دارد
0

نبود تمایل در بانوات برای آموزشهای پیشرفاه فناوری االعااو

5 /۰

9

5/14

1

بسارهای ضعیف کااربردی شادت فنااوری االعاااو در بخاشهاای

5 /3

4

5/91

صنعای و کشاورزی مازندرات
جمب ضعفها

5/05

23

3 /0

جمب اوامل داخلی

2

49

12/0
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جدول  .6ماتریسارزیابی عوامل راهبردی خارجی (فرصتها و تهدیدات) برای آموزش فناوری
اطالعات بهبانوان
عوامل راهبردی خارجی

ردیف

وزن

امتیاز وضع موجود

امتیاز

()1-2

()6-1

وضعدار

فرصتها
2

حضور بانوات در شرکتهای دانش بنیات

5 /۰

4

/91

1

گسارش مراکز رشد فناوری در مازندرات

5 /3

4

5/91

9

پیاداسازی دولت الکارونیکی در سازماتهای دولای مازندرات


5/53

9

5/19

4

حرکت نظام آموزشی به سمت مهارو ملوری و فناورملور

5 /۰

4

5/91

5 /9

9

5/12

1

انجام کارهای فناوری االعااو در خانه

5 /0

9

5/20

9

وجود شبکه نوآوری و فناوری االعااو در مازندرات

5 /4

1

5 /۰

جمب فرصتها

5/05

19

22/0

0

تااعش باارای رفااب تبعاای

در اشاااغال بااانوات و مااردات در حااوزا

فناوری االعااو

تهدیدات
2
1
9
4
0
1

5 /۰

9

5/14

ادم بازگشت بانوات بعد از ازدواج به ارصه کار

5 /3

4

5/1۰

5 /۰

9

5/14

5 /3

4

5/91

5 /۰

4

5/91

5 /۰

9

5/14

جمب تهدیداو

5/05

12

25/0

جمب اوامل خارجی

2

44

11

وجود کسب و کارهای سانای و اادم اسااقبال زناات از کساب و
کار با فناوری االعااو
ملدودیتهای فرهنگی و اجاماای برای حضور بانوات در حوزا
فناوری االعااو
ادم داشان مهاروهاای املای در فنااوری االعاااو در باانوات
دارای مدارج االی تلریلی
وجااود تفکاار ماادرک فناااوری االعااااو در بااانوات بااه جااای
کارآفرینی در فناوری االعااو
ضعف سواد امنیای در حوزا فناوری االعااو
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بعد از اساخراج اوامل اصلی(قووها و ضعفها) واوامل اصلی خارجی(فرصتهاوتهدیدها) ،با
اسافادا از ابزارهای ماتریس SWOTو ماتریس داخلی و خارجی تطبیق دادا شدا و راهبردهایی
شدااند که در شکل  2به نمایش در آمدا است.
شناسایی 
سیاست  :1اجارای برناماههاای
دوراهای جدیاد آموزشای بارای
فناوری االعااو ویژا بانوات
راهبرد 1
توسعه آموزش دوراهای
جدید مهارو ملوری
فناوری االعااو

سیاست  :2تدوین برنامه درسای
دوراهای کوتااا مادو در حاوزا

فناوری االعااو در مازندرات

سیاستتتت  :3در نظااار گااارفان
ملااااوای اشااااغال باااازار فنااااوری
االعااااو در کاااب درساای دورا
ماوسطه اول و دوم
راهبرد 2
توسعه فرهنگ و آموزش
کسب و کار اینارنای

سیاستتت  :4پیااادا سااازی دوراهااای
آمااااوزش کااااارآفرینی در فناااااوری
االعااو

برنامهریازی املای صادا و

سیاست :5
ساایما در راساااای ورود بااانوات بااه بااازار
فناوری االعااو

شکل  :1ارائه راهبردها و سیاستهای بازاریابی آموزشهای
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بحث و نتیجهگیري

از منظر نهادهای بینالمللی ،در سراسر جهات معاصر با ادم تطابق میات مهاروهای ماقاضیات کار
با مهاروهای مورد تقاضای کارفرمایات مواجه هسای  .در حال حاضر حدود  155میلیوت کارگر
فاقد مهاروهای ناظر بر فناوری االعااو شناسایی شدااند و این در حالی است که در برخی
کشورها آمار فارغالالریعت دخار دانشگااها از پسرات بیشار شدا و الباه با این افزایش ،ترآیری در
بازار کار و اشاغال دیدا نمیشود .با توجه به ماشینیشدت امور خروصاً در صنعت پوشاک و
کشاورزی شاهد جایگزینی ماشین به جای کارگرات هسای و در نایجه ،تقویت مهاروهای مذکور
در زنات از اهمیت باالیی برخوردار است .در کارخانهها ،بخش خدماو و صنایب کشاورزی که
حضور زنات چش گیر و افزوت است ،رفاه رفاه مشاغل با اتوماتیکشدت امور جایگزین یا حذف
خواهد شد .لذا دغدغه نهادهای بینالمللی آت است که زنات مهاروها و توانمندیهای جدید را یاد
بگیرند تا باوانند با بروز تغییر و تلوالو و جایگزینی مشاغل ،در بخش دیگر مشغول به کار و
فعالیت شوند .این مهارو آموزی زنات قطعاً دارای مزایای اقارادی بودا و نیز موجب کاهش
شکاف دسامزد زنات و مردات شمردا شدا است.در این زمینه ،نهاد زنات ملل مالد اخیراً اقدام به
ترسیس یک مدرسه مهارو های مجازیکردا تا از الریق آت تضمین شود که زت یا دخاری در امر
یادگیری مهارو های مزبور از قل نیفاادا و نیز فرصت جدیدی برای آموزش کسانی است که به
دالیل مخالف مجبور به ترک آموزش رسمی شدااند .هدف از ترسیس این مدرسه تقویت زنات و
دخارات با آموزشهای زیرساخای است که بازگشت آتها به مدارس رسمی را تسهیل خواهد کرد
و این امکات را به زنات و دخارات میدهد که چه به انوات ماقاضی کار و چه در جایگاا کارآفرین
از سطح سنای فاصله بگیرند.
ترآیر توسعه فناوری االعااو در همه ابعاد زندگی بشر ،روز به روز نمایات تر میشود .اگرچه
تکنولوژیهای نوین نویددهندا فرصتهای نویی برای جامعه هساند ،اما باید توجه داشت که این
فناوریها در بسار فرایندهای اجاماای ،فرهنگی رشد میکنند ،و چنانچه در زمینهای نامناسب قرار
گیرند ،میتوانند برای بعضی از اقشار جامعه به جای فرصت پیشرفت ،تبعاو منفی بهمراا داشاه
باشند .حضور کمرنگ زنات در ارصه تکنولوژی از سالهای گذشاه در کشورهای پیشرفاه دنیا
احساس شدا بود .همین شرایط بااث شد کشورهای پیشرو در صنعت فناوری االعااو برای فعال
کردت زنات در این ارصه اقدامهای گوناگونی انجام دهند؛ در ایرات حضور زنات در ارصه فناوری
االعااو پایین تر از مردات بودا که یکی از مهمارین دلیل آت نبود آموزشهای فناوری االعااو
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ویژا بانوات میباشد .در همین راساا اساات مازندرات الی رغ داشان ظرفیتهای الزم برای
بازاریابی فناوری االعااو دارای وضعیت مطلوبی نمی باشد؛ که این تلقیق با هدفبررسی
وضعیت بازاریابی آموزشهای فناوری اطالعت بانوان استان مازندران انجام گرفت؛ که با
اسافادا از آمار موجود در واحد مشاورا و رهگیری اشاغال ادارا کل آموزش فنی و حرفهای
مازندرات ،االعااو زنات شاغل آموزش دیدا در حوزا فناوری االعااو مورد رصد قرار گرفاند.
یافاه های تلقیق با در نظر گرفان ماتریس ارزیابی اوامل داخلی و اوامل خارجی نشاندهندا دو
راهبرد اصلی بودند که شامل راهبرد توسعه آموزش دوراهای جدید مهارو ملوری فناوری
االع ااو و راهبرد توسعه فرهنگ و آموزش کسب و کار اینارنای می باشد؛ همچنین به منظور
اجرایی کردت این راهبردها نیازمند خط مشی هایی در زمینه تعریف دوراهای جدید آموزشی
برای فناوری االعااو ویژا بانوات ،تدوین برنامه درسی دورا های کوتاا مدو در حوزا فناوری
االعااو در مازندرات ،تعاریف اشاغال بازار فناوری االعااو در کاب درسی دورا ماوسطه اول و
دوم  ،توجه ویژا به دوراهای آموزشی کارآفرینی در فناوری االعااو و حمایت صدا و سیما از
ورود بانوات به بازار فناوری االعااو بودا که باید مورد توجه مسئولین آموزشی و ترمی گیرات
در حوزا اشاغال بانوات باشد.
درهمین راساا ،پیشنهادهای زیر جهت کیفیت بخشی برای بازاریاابی در آماوزشهاای فنااوری
االعااو ویژا بانوات پیشنهاد میگردد:


مطالعه ،بررسی و امکات سنجی سخت افزار ،شبکه و نرم افزار مورد نیاز برای سازماتها و
شرکتهای خروصی در مازندرات

 نیازسنجی و نیازآفرینی برای الراحی و اجرای دوراهای آموزشی فناوری االعااو ویژا
بانوات اساات مازندرات

 حمایت از دولت الکارونیک در سازماتهای دولای اساات مازندرات

 حمایت از بانوات برای اشاغال در الراحی وبسایت ،برنامه نویسی برای ابزارهای قابل
برنامهنویسی تلت و  ،برنامه نویسی سخت افزاری برای تجهیزاو

حمل مانند موبایل،
رباوها و ابزار آالو شبکه ،الراحی ،ساخت و پیاداسازی

اتوماسیوت های صنعای،
سخت افزارهایی مانند قطعاو الکارونیکی ،ابزارهای شبکه ،امنیت شبکه ،پشایبانی
نرمافزاری و سخت افزاری در شرکتها و سازماتها ،مهندسی مجدد سیسا های کسب

و کار ،الراحی و پیاداسازی مدیریت ارتباط با مشاری و...
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